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HOL SZÜLETETT SZENT MÁRTON?
1. SZENT MARTON ÉLETÉNEK KÖRÜLMÉNYEI

l. Pannónia a rómaiak korában

A /kelta pannónek által lakott dunántúli területet a rómaiak a Kr. u. I.
században hódítotzák meg, s a következő századok folyamán míndínkább á't
itatták kultúrájukkal. A Duna mentén kiépített erődvonaluk legfontosabb
pontjad. Víndobona, Carnuntum, Arrabona. Brigetio és Aquincum voltak, ahol
a IL-IV. században főleg illyr, pannon légiók parasztkatonasága állomásozott.
A polgári közigazgatást északon Sav(b)ariában, délen Sopianaeben közpon
tosítotték. A kelita őslakosság' a közéjük települt római-itáliai kereskedökkel
és a veterán katonákkal együttélve míndjobben átvette azok életmódját s
így rnindjobban rornandzálódott, A Rómával és Itáldával való állandó kapcso
Latot a jól kiépített úthálózat biztosította va !katonák és a cívílek számára.
Ezeken az utakon érkezett el hozzájuk a kereszténység is.!

Ez az új vallás a III. században és a IV. század első f-elében szinte kizá
rólag a városokban és ott is sokkal inkább a polgári, mint a katonai jellegű

helyeiken honosodott meg. De ez természetes is, meet a nagyobb utak mentén
élő városiak szellemileg is, fízíkailag is mindig .mozgékonyabbak voltak,
minrt a forgalomtól elzárt falusiak, akik akkor is sokkal szívósabban ragasz
kodtak őseik hagyományaihoz. A falvak, a "pagus"-ok konzervatív Iakóí, a
"pagani" ezért maradtak sokkal továhb "pogány"-olk, mint a városban élők.-

2. Pannónia két Sabariája

Pannónia Superlor polgáei, közigazgatása központja az 'a Sabaria volt,
amely már az I. század közepéri Claudius császártól elnyerte a colonia-rangot,
s amely azóta mint C. C. (Colonia Claudia) Savaria mindfontosabb szerepes
játszott a provincia éLetében. Az észak-itáliai Aquileiából Cas-tuntumba és
Vindobonába vezető főútvonal mentén feküdt, ahonnét azonban ugyancsak
műutak vittek Arraoonába, 'Brigetióba, Aquincumba, flletőleg Sopíanaebe,
Hogya római élet mennyire otthonos volt Sabariában, azt császári palotája,
castruma, theatruma, pogány templomai, szentélyei és. szobraí mutacják.!

Ám a lll. században már a kereszténység is megjelent a városban. A dioc
letianusi, az utolsó keresztény üldözések során 3ü3/4..Jben oda hurcolták Siseia
püspökét, Quirinust, akit a provincia helytartója halálra ítéle és a Sibaris
(Gyöngyös. vagy Perint) folyóba fojtatott, Halálküzdelmét sok keresztény
szemlélte, s holttestét az egyik, a scarabantíai kapunál lévő bazilikába temették
el. 4 Ezután hamarosan, 313-ban megjelent a Milánói Ediktum, melyben
Nagy Konstantin szabadságot biztosított a kereszténységnek, amit aztán a
hivatalos, a császári hatalom rniridjobban támogatott. Természetes, hogy ily
körülményeik között a keresztény élet Sabariában is fellendült s mind álta
lanosabbá vált. A IV. század első évtizedeiben, valószínúleg valami polgári
rendeltetésű épület felhasználásával készült a későrómai császári palotához
csatlakozó bazilika. Méreteínek és felszerelésének nagyszerűségét mutatja,
hogy 55x18 méteres, pompás mozaíkpadimentummal és padlófűtessel ellátott
épület volt. Ettől a központtól 1 112- 2 km távolságra feküdt az igen je
lentős ókeresztény telep és temető, ahol magánház alapfalaira épült egy há
romhajós bazilika, Ezen 'bazilikák, a IV-V. századi sírkövei s egyéb tárgyal
réven Sabaria a keresztény-római emlékek leggazdagabb lelőhelye Magyar
országon, Bár püspökéről nem szélnak a ránk maradt forrásaik, biztosra ve
hető, hogy a legfejlettebb pannóniai egyházközség életét püspök irányította.5
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Amíg Pannónia egyik legjelentősebb városának, Sabariának a nevét, he
lyét feljegyezték az ókori hístoríkusok és geográfusok - addíg a másik Saba
ria, Sabaria Sicca nevét csak 860 óta ismerjük. Az azonban, hogy erről a kis
római településröl nem vettek tudomást a külföldí írók, nem csodálatos, Szom
báthely mellett viszonylag ma is kevesen tudnak Bakonyszomoathely léte
zéséről. Azt, hogy a két folyó, a Perint és Gyöngyös közt épült Sabaria mel
Lett a másik Sabariát, melyen csak egy kis patak folyt keresztül, Sicca (Szá
raz) jelzővel látták el, könnyen érthető. A X.-XI. századi magyar történeti
tudart - melynek alaposságával később fogunk foglalkozni - ezt a másik
Sabaríát Pannonhalma közelébe helyezte. S valóban, a XIX. s még inkább
a XX. század folyamán Pannonhalmán s azt körmvevő Ravazd, Écs, Ság, Páz
mánd, Nyalka falvakban annyi ókori pénz, épületrész, házi felszerelés került
felszínre, hogy azok bőségesen bizonyHják, hogy a rumai kultúra ezen a vi
déken is otthonos volt. A Pannonhalmától délnyugatira helyezett Sabaria pon
too fekvését illetőleg 1-2 kilométeres különoséggel eltérnek ugyan a vélemé
nyek, 'az ásatások és leletek alapján elsősorban mégis a Pannonhalmától 2--3
kalométerre lévő Packálló-völgy és annak kelet feilk eső közvetlen könyéke
jöhet tekintetbe. Bár a Packalló-völgyből a XIX. század 60-as és 70~ évei
ben kb. 120 szekér római építési anyagat szállítottak el és használtak fel saját
céljaikra a szentmártoniak, s a felszínhez közel. álló rétegek is sokat vál
toztak évszázadok folyamán, mégis a múlt század végén még mindiig találtak
olyan házalapot, melynek hossza 22 s egy másikat, melynsk hossza 16 méter
volt. Ezeket a tőbib szebából álló, festményekkel díszített épületeket meleg
levegővel való központi fűtessel tették laikályossá. A völgyben fakadó cser
mely medvét imbrexcserepekkel kirakva, kli:sebbszerű vizvezetéket is létesí
tettek. Agyaggyöngyők, mécsesek, edények mellett szokatlanul sok római pénz
is került itt napvilágra." (Ezek alapján gondolhatjuk, hogy az egyszerűbb

családok mel1e1Jt néhány módosabb-rangosabb ember is lakhatott ezen a szép
fekvésű falusi telepen, annak villáiban.) Talállúak aztán olyan keleti eredetű

votivtJWgyakat is, melyet katonák szoktak használni. Ezért alapos a feltevés,
hogy ezen a szépfekvésű helyen katonai lakótelep állott. 7

Azt, hogy Pannonhalma környékének egyéb kis falvait hogy' hívták, nem
1JUdjuk. A későbbi hagyomány azonban emlegetett közü[ük egyet, melyet Pan
nónián.ak nevezett. Ez - úgy látszik - a maii Győrszentmárton területén
feküdt, rnelyhez a hegy, a szeros értelemben vett maii Pannonhalma is hozzá
tartozott. Az ásatások ezt a hagyományt is alaposnak bizonyítják. A hegyen
felirafos domborművek, római sírok és egyéb emlékek kerültek e1ő, a hegy
Iábánál - Szentmártonban - pedig római téglákat, edényeserepeket, több
száz változatban pénzeket s egy famkas kemencét találtak, melyben 15 ép
korsó volt.8

3. Szent Márton élete

Szent Márton életrajzát az a retorikailag jól képzett Sulpitius Severus
írta meg,' aki a püspölköt élete vége felé személyesen ismerte, s aki inkább
irodalmi. és aszketikus-épületes művet akart alkon, mint történetít.s A
munkának ez a jellege több vonatkozásban is megállapítható,

A szerző nem mondta meg, hogy hőse mikor született, Bár a modern
irók többsége em a dátumot 316/17-re, mi ,tőbibek:ikel együtt 336-,ra tesszük.w
Ebben az esetben ugyanis azok a kronológíaí problémák, melyek - mint
például Julíanus caesarsága, Hilarius püspöksége, Márton otthoni látogatása 
komoly nehézséget okoznak, önmaguktól megoldódnak.

Am a bennünket ennél sokkal inOOáhb érdeklő kérdés az, hogy hol
született Márton. a középkornak Szűz Már-ia után legtdszteltebb szentje?
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Márton származásáról Sulpitius csak em írta: "Martinus Sabaria Panno
nia(o)rum oppido oriundus fuit, sed intra Italiam Ticini altus est, parentibus
secundum saeculi dignitatem non infimis, gentilibus tamen, pater eius miles
primum, post tribunus militum fuit."

Ezek szerína Márton Pannónia Sabaria városából származott. De melyik
bő] : a fővárosból vagy a szerény vidéki településből? A Sabaria értelmezé
sére használt "oppidum" [elzőt ugyanis kevésnek találjuk egy főváros és
soknak egy falusias helység mellett. Ez a pontatlanság azonban érhetövé válik,
ha meggondoljuk, hogy a Pannóniára vonatkozó tűzetesebb ismeretek nem-,
csak Sulpiciusnál hiányoetak, hanem [órészt Mártermál is, aki már - talán
csak pár éves. - gyermekkorában elkerült onnét az észak itáliai Tícínumba,
ahol nevelikedett, ahol "aUus est."

Mínden bizonnyal már Tícinumban történt, hogya. 10 éves gyermek
szüleí tudta és beleegyezése nélkül - invitis parentibus -la catechurnenek
közé állott, két év múlva hallván a keleti remeték szágorú életéről, azok
életét akarta követni, Atyja azonban másként kívánta alakítaná fia jövőjét.

Hogy ez az egyszerű parasztkatcna, "mi1es". hogyan s mennyi idő alatt
érte el a tríbunusi - mondhatnánk ezredesi - rangot IS fia születésekor
milyen rangban volt, nem tudjuk. De azt látjuk, hogy fiM is katonai pályára
szánta, melynek nagy Iehetőségeit maga is tapasztalta. Márton csak 15 éves
volt, amikor atyja kényszerítő kivánságának engedve katona lett. Keresztény
lelkületét azoniban ott !ilS megőrizte. Így történt, hogy 18 éves korában felvette
a keresztséget, két év múltán pedig elbocsátásat kérite Julianus caesartól,
hogy aztán csupán Krisztusnak katonáskodjék. Mivel gallíaí tartózkodása ide
jén hallotta hírért Hilariusnak, Poitiers szeritéletű püspökének (350-31':i8), hozzá
csa1J1akozott. Az díaconussá akarta szentelni a kiváló iifjút - ő viszont sze
rénységből csak az exorcistaságot volt hajlandó elfogadni. Nemsokára az
tán - nec multo post - belső indítást érzett, hogy felkeresse hazáját és
szüleit, amit Hilarius püspök engedélyével meg is valósított 356-ban.

Szülei ugyanis időközben visszatértek Sabariáiba, ahol az immár !kiszolgáJt
tribunusnak bizonyára nemcsak háza, hanem birtoka is volt. Az életrajz,
ezen rnozzanatánál ismét felmerül a kérdés: rnelyík Sabariáról iEiliert; szó?
Márton utazásának legfőbb célja a még mindig pogány szűleinek megtérítése
volt. Am célját csak részben sikerült elérnie: anyját és többeket szavával
és példájával kereszténnyé teet ugyan, atyja azonban hajthatatlanul pogány
maradt továbbra is.

Ez a tényállás sokkal könnyebben érthető a falusi, mint a városi Sabaria
társadalmi és vallási viszonyai közt. A városban s annak közelében már a
IV. század elejétől népes keresztény gyülekezet élt, mely az 50....es évekre 
amikor Márton otthon járt - virágzó egyházközséggé fejlődött, melynek pap
sága, bizonyára püspöke IS több bazilikája is volrt s így méltán tekinthették
a pannóniai kereszténység központjának De arra is emlékeznünk kell, hogy
Nagy Konstantin (t337) s három fia s egyben utódja a császári trónon s
velük együtt az uralkodó osztály túlnyomó többsége már szintén a keresz
tény hitet vallotta és támogatta, Ily körűlmények között nehezen képzel
hető, hogy Márton szüleí s azok környezete 356-ig pogányok maradtak volna,
s a hitbuzgó fiú még akkor is csak anyját tudta volna megtérítení, apja:
viszont továbbra is kitarrtott volna pogányságában. Ez a magatartás akkor
és ott már nem volt "stílusos", nem volt "korszerü". - A városival szem
ben más volt a helyzet a vidéki Sabariában. A falusi lakosságet míndíg
jellemezte az' ősi - a mi esetünkben a pogány - tradíció kultusza. így volt
ez nemcsak Pannóniában, hanem Szent Márton Galhájában is. Nem véletlen,
hogy a pannóniai ókereszténység leggazdagabb lelőhelye a kért iközigazgatási
központ: Sabaria és Sopiariae városa - mivel szemben például Pannon-
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halmának és környékének sok római Lelete között alig akad keresztény jel
legü. A veterán tribunus - aki sabariai tartózkodása idején bizonyára a
közeli Arrabona-erődítménygyalogos és lovas helyőrségéhez tartozott - Sa
baria Sicca valamelyik "villa rustica"-jában élhette megszokott kényelmes
pogány életét, s nem óhajtott tudomást szerezní "Pan halálá"-ról.

Témánk szempontjából még egy problematikus részlete van Sulpitius el
beszélésének. Márton családi és otthol1li hittérítő tevékenységének - mat
rem . . ., pluresque tamen sua salvavit exempla - érintése után a következő

bekezdésben 'az arianusokkal vivott küzdelmeíről szólt. Megírta, hogy ez az
eretnekség leginikáibb Illyricumban burjánzott el s ott Márton szinte egyedül
vette fel vere a harcot, Am' a "perf,idia sacerdotum" ellenállt s ő megvesszőz
tetve végül is távozni kényszerült "de civitate", ami alatt sokan Saoaria váro
sát értették, Mivel azonban az új fejezet első mondatát kezdő "Dehinc" idő

határozói értelme "ezután", a "sacerdos" szót pedig a szerző közvetlen a
püspökökre alkalmazta s a "civirtJas" nemcsak várost, hanem államot, tartományt
is jelent - a vonatkozó mondat így fordítható: "Ezután, mível az arianus
eretnekség az egész földkerekségen s főleg Illyricumban elburjánzott, s mivel
a püspökök hitszegésével szemben szinte egyedül ő vette fel a heves küzdel
rnet, sok gyalázattal illetve - mert nyilvánosan is megvesszőzték - végül
is a tartományból távozni kényszerülve Itáliába indult .. .' Az, hogy a fiatal
levita ily elszántlanés nagyvonalúan harcolt az eretnekség ellen Illyriában,
érthető, ha egyrészt rágondolunk arra, hogy mestere és püspöke, Hilarius,
volt Nyugaton az arianizmus legképzettebb és legelszántabb ellenfele, amiért
éppen lakkor évekig (356-59) tartó száműzetést is szenvedett, másrészt pedig
ha tudatosűtjuk, hogy Márton mínt ember, katona és püspök hányszor adta
jelét hiithűségének és rettenthetetlen bátcrságának. Ezt a küzdelmét nem kell
tehát egyetlen város, Saibaria területére korlátozní, melynek arianus harcairól
egyébként sincsenek adataink. A valóságban a Dráva érs Szávamentí városok:
Sirmium, Mursa (Eszék) és Singádunum (Belgrád) voltak az illyriai arianiz
mus főfészlkei, s azok püspökei kűzdőttek eszméiért.t!

Szent Márton életének és életrajzának a továbbiakban nincsenek pannó
niai és sabaríaí vonatkozásai. A szerző műve során részletesen ismertette,
hogy csodálatos hőse mint Iígugéi szerzetes, majd (371 órta) mint toursi püs
pök míként leltt Gallia apostola - halála évét azonban nem tartotta szüksé
gesnek feljegyezni. A különböző adatok útmutatásai nyomán azt az egyes
SZi€TZŐk 397 és 401 közé helyezik.

II. SZENT MARTON TISZTELETE ÉS A KERESZTÉNY KONTINUITilS
PANN6NIABAN

Sulpitius Severus műve a világárodalom leghíresebb enemű alkotásai közé
tartozik. Tőle magától tudjuk, hogy Rómában a könyvárusok ujjongása kö
zepette versengve vásárolták. De nemcsak ott, hanern Karthágóban s az
egyiptomi reméték telepein is olvasték.P A szerző századokon át meg tudta
őrizni tekintélyét és hírnevét. hisz hősét a ezerzetesek és a püspökök, a lo
vagok és a királyok - a középkor egyházi és világi társadalmának veze
tői - egyaránt védőszentjükként tisztelték. Igaz viszont az is, hogy ennek
az általános tíszteletnek legfőbb forrása éppen Sulpitius kíváló stílussal meg
alikototlt rnűvében DejHk.

Miniket azonban ez alkalommal sokkal inkább érdekel az, hogy szülő

földje szájhagyománya míként tartotta fenn nagy fia, a híressé vált toursi
püspök, Szenrt Márton emlékét? Mert azt, hogy a római uralom idején, a IV.
század végén s az V. elején a pannóniai keresztények is tudomást szeréztek
:SZ'€l1it Mársen csodás életéről és közismert életrajzáról, természetesnek tart
juk ugyan, de nagy kérdés, hogy ez a hír és emlékezet fenn tudott-e maradni
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szülőfőldjén a népvándorlás zivataros évszázadaá a,latt s meg tudta-e őrizni

születésí helyének tudatát? A Ikövetkezőkben erre a kérdésre igyekszünk fe
telewt adni.
1. Pannónia kereszténysége az V.-VIII. században

Mikor a IV. század végén a Dunára támaszkodó római védelmi vonal a
germán népektámadáisai következtében megtngott, a katonaság, a polgári
közigazgatás és a módosabb polgárság megkezdte visszavonulását Itália felé.
A lakosság zöme, a "köznép" azonban akkor is helyén maradt s - ha egyre
szerényebb körülményeik közt is - igyel\:ezett folytatni romanizált és ke-
resztény életét. .

A népvándorlás első nagyobb hulláma 433 körül érte el Pannóriiát, ami
kor a hunok nem harc árán, hanern szövetségesükkel, Aetius római vezérrel
kötött. szerződés alapján békésen szálkták meg ezt a területet.P Ök - kik
kőzőüt voltak már keresztények is - éppenúgy, minr más nomád pásztor
népeik, nem ismerték a "valláskérdést" - őket az ott talált népek élete ebben
a tekintetben nem érdekelte. Ezt bizonyítja, hogy Sabaria városa is túlélte
Attilát és a hun birodalmat. Hogy a keresztény és romanizált Sabaria mí
lyen jelentős hely volt még 455-ben is, abból láthatá, hogy külföldön is ér
demesnek tartották feljegyeznd, hogy a földrengés romba döntötte;

A következő években aztán a bizánci esészár beleegyezésével a keleti gó
tok jelentek meg Pannóniában, hogy 474-ben már tovább is vonuljanak Itália
földjére, Ök nemcsak i,trt tartózkodásuk rövidsége miatt, de azért sem ártot
tak az itt talált kereszténységnek, rnert ők is azt vallobták. ha többségükben
az arianus formában is. Hasonlót mondhatunk a longobardokról, akik szin
tén keresztények, sőt részben katoldkusok voltak, kiket a VI. század elején
Jusztinián császár küldött Pannóníába, ahonnét 568-ban költöztek tovább, Itá-
liába.H .

De konkrét bizonyítékai is vannak annak, hogy az V-VI. században volt ke
resztény élet Pannóritában. Innét származott ugyanis Szent Leonianus, aki
ifjúkorában, tán 487-ben kerüle Galliába: kor- és honfitársa volit a lerinsi
Szent Antal, akit Szent Szeverin (t482), majd egy másik püspök, Konstantin
nevelt, Ugyancsak Pannónáában születeet és nevelkedett az a Márton, ak,i
innét a Szeritföldre zarándokolt, onnét pedig Hispániába költözött, ahol Braga
érseke lett. Védőszentjének, a sabariad Mártonnak nemcsak nevét viselte, ha
nem haláláig (580) nagy tisztelője is volt. A VI. század második feléből innét
vonult Itáliába János és Salonába Johanna; az ott püspök, ez pedig apátnő

lett.l5 Nyilvánvaló, hogy a nevezettek koruk olyan kiváló személyiségei
voltak kiknek emlékét írásos források örökitették meg. Ezek alapján azon
ban következtetnünk kell arra a társadalomra is, melyből származtak és
kiemelkedtek. Jusznnián császár 546-ban említette a pannóniai városloat,
melyekben még mindig keresztény és romamzált lakosság' élt.16 Az Egyház
tehát mindezideig fenntartotta a papsággal és templomokkal ellátott szerve
zett életét,

Az említett keresztény germán népek továbbvonulása után, a VI. szá
zad második felében a hunokkal rokon avarok szállták meg a Kárpátok me
dencéjét. Telepűlésük súlypontja, akárcsak a hunoké. a Tisza' vidéke volt.
Bár keresztények is éltek közötrtük, túlnyomó részben eppúgy pogányok vol
tak, mint a közéjük beszüremkedő s szolgakérrt szereplő szlávok is. Mivel az
avarok is a bizánci császár engedélyével foglal:ták el új hazájukat, köztük és
az itt talált lakosság közt sem alakult ki ellenséges viszony.t? Az utób
biak - ha szűk keretek közöte is - folytatták a mindjobban falusivá váló
hagyományos életüket, míg' a sátorlakó avarok állartJaik kíséretében noma
dizáltak, Vallási felfogásuk és életformájuk külőnbözősége nem okozott kü
lönösebb nehézségeket.
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A római birodalom és kultúra elhanyatlását követő századok kevés tör
téneti feljegyzést hagytak fenn számunkra. Ez a megállapítás vonatkozik
az egész kontánens s még ~nk,ább Pannónia VII.-VIII. századi életére. Ennek
ellenére tudjuk, hogy akor nagy hithírdetője, Szent Amand püspök a Duná
tól délre lakó szlávoknál is igyekezett hirdetni az evangéliumort (t680 felé).
a bajorok apostolai: Szent Rupert (t718) és Szent Emmerám (t716) az ava
rokat akarta téríteni, de a bajor herceg saját népénél tartotta őket s Salz
burgban, illetőleg Regensburgban létesített számukra püspökséget.t"

De nemcsak a míssziós gondolat e vezető férfiai érdeklődtek Pannónia
avar és szláv lakosságának vallási ügyei iránt. Sokkal többen volltak azok a
névtelen papok, akik az itteni kereszténységet nemcsak ápolni, hanem ter
jeszteni is 'törekedtek. Ez l,átszik abból, hogy 796~ban a Pannóniával határos
egyházmegyék ve2Jet6iarról tanakodtak, hogy míként minősítsék az Avá
ri ában rnűkődő papok, Ja klerikusok s a vallásilag műveletlen klerikusok ál
tal kiszolgáltatott kereszteégek érvényességét?19

Am e szerény irodalmi utalásoknál sokkal többet mondanak tárgyukról
az archeológiai kutatások, azok eredménye. Azok alapján tudjuk, hogy So
pianae temetőkápolnája, "cella trichora"-ja túlélte ezeket a századokat s bi
zonyára a sabaráai sír- vagy. temetőkápolna is. Székszárd - Alisca - ősi

sírkápolnáját akkortájt bővítették háromhajós bazilikává s a Keszthely mel
lett fekvő Fenék színtén ókori eredetű lakossága a VII.-VIII. században épí
tette fel a háromhajós haziilikáját.2o Ezekkel a tényekkel szorosan kapcsolód
nak azok a megállapítások, melyek szerint "Pannónia területén a VI.-VIII.
századi emlékanyagban. .. romanizált népesség viseletének" hatását lehet
bizonyítani s Keszthely környékén "az avarkorban is továbbélő romanizált
lakosság" volt.21 De nemcsak a rornanizált őslakosság maradt hű a keresz
ténységhez, hanem az már "a VII. század folyamán elterjedt az avarságban"
. 22IS.

A mondottakat összegezve, a VIII. század végéig nemcsak a romanizált
lakosság, hanem a kereszténység meglétét is bizonyítottnak tekithetjük Pan
nóníában. Ha ez a kereszténység többé-kevésbbé csak hamu aliatt izzó parázs
volt is - az várta és kivárta az időt, amikor szabad levegőhöz jutva ismét
lángra lobbanhat. Ez az ido érkezett el Nagy Károly uralkodásával, s éppen
ezért a Karolíngkorrai s annak pannóniai egyházpolitdkájával külön kell fog
lalkoznunk.

2. A kereszténység megerősödése a Karolingkorban

Nagy Károly nagyarányú hódításaival nemcsak birodalmát akarta gya
rapítani, hanem a kereszténységet is erősíteni s terjeszteni kívánta. Amikor
a már keresztény bajor hereegség 781-ben véglegesen a birodalom része lett,
az avarok is szükségesnek látták, hogy jóviszonyt alakítsanak ki a hatalmas
új szomszéddal. Ezért már 782-ben s laztán 790-ben is követséget küldtek
Károlyhoz, Mivel azonban a vezetők a frank uralom és a kereszténység el
fogadásáról hallani sem akartak, a király 7S1..ben megindította ellenük had
járatai sorozatát. A saját vezérlete alatt álló fősereg a Duna alatt haladva
a Duna és a Rába összefolyásáig (Győrig), illetőleg azon túl, "Omundesthorf"
ig nyomult előre, ahonnét aztán Sabaria felé kerülve tért vissza hazájába,
Am ezzel az avarok még nem ivolbak megtörve s ezért a friauli herceg 795
ben a Duna-Tism közéri fekvő főerősségüket támadta meg és foglalta el
796-ban Károly fia, Pippin már alig talált ellenállásra. Mivel ezekben a há
borúban a vezető avar társadalom szinte teljesen elvérzett s a nép igen
meggyengült, a kereszténységet immár elfogadó nép vezetői a szlávokkal
szemben a frankok segítségét kérték, lakóhelyül pedig pannóniának Saba
ria és Carnuntum közt lévő nyugati részét, Ebben az évben 805-ben, kerese-
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telkedett meg a maradék avarok utolsó kagánja, aki ez alkalommal az Ab
rahám nevet vette fel, Mint nemzetről 822 után már nem szólnak a törté
neti forrásak. 23

A Kárpátok medencéjének nyugati fele így került a frank birodalomhoz
s annak avar és szláv lakossága ennek következtében lett kereszténnyé. En
[lek a folyamatnak főbb részleteit a 'következőkben ismertetjük.

Említettük már, hogy a 796. évi hadjárathoz csatlalkoZOltrt; az Avariával
határos három (laz aquileiai, salzburgi és passaui) egyházmegye főpásztora,

hogy a helyszínen állapodjanak meg a hriJttérítés módozataiban. Ennek során
döntennők kellett az ott lakó keresztények keresztségének érvényessége. tekin
betében is. Tudtak tehát arról, hogy ott a romanizált őslakóken kívül voltak:
avar és sz:lávkeresztényetk is,' kiknek papok, klerikusok és templomok áll
tak szoiLgá1tukra. Nyilvánvaló, hogy a keresztény kontmuitást képviselő ős

lakosságra, s annak otthonára gondolhatott a "Conversio Bagvariorum et Ca
rantanorum" című rnunka salzburgi szerzője, amikor 871 táján az írta, hogy
Oltt a rómaiak sok alkotása - városok, erődítmények s egyéb más épület 
még míndág látható, "ad/me apparet".24

A hittérítő munka elvégzésére a Dunától a Dráváig a salzburgi püspök
ség (798 óta érsekség), a Dunától északra a passaui püspökség kapott meg-
bízást és joghatóságot. '

Az északi vészen Nyítra lett a központ, ahol 830 körül Pribina herceg
a regensburgi Szerit Emmerám tiszteletére épített templomot, amely 880~ban

püspöki székesegyház lett. A vele szemben emelkedő Zoborhegyen viszont ft

passaui egyházmegyéhez tartozó St. Pölten bencéseí kapták meg a Szesit Hip
rolit tiszteletére ezentelt kolostort.

Mikor aztán pár év múlva a köziben kereszténnyé lett Pribina morva ve
télytársa nyomására kénytelen volt elhagyni Nyítrát, Lajos német király a
Balaton környékén adott neki tőle függö. hercegséget. A Zala mocsaraíból
kiemelkedő s már a rómaiak korában is hasznosított terepen alakította ki
székhelyet, a mai Zalav1árterü1etén fekvő Moosburgot, mely hamarosan
ugyancsak keresztény központ lett. Három templomát Szűz Mária, Keresz
telő Szent János és Szent Adorján tiszteletére szeritelte s az utóbbi számára
bencés apátságot is ezervett. A szenteléseket, a bérmálást sokszor személye
sen végeztlék a salzburgi érsekek. másikor segédpüspökeik, a chorepiseopus-ok.
Ez, a nagy területet magába foglaló egyházkerület aztán esperességgé, arch
presbyteratussá fejlődött, melynek templomai külőn papot kaptak..Príbína
rnűvét halála (861) után fia, Kocel folytatta hasonló buzgalommal. Igy tör
tént, hogy például 865 telén a salzburgi érsek kb. tíz templomot szentelt,
köztük az Abiánc patak mellett (ad Ablanza) fekvő település templomát is. 25

Ily körűlmények között természetszerűlegnemcsak a szlávok és az. avarok
között terjedt el a kereszténység, hanem a római kori egyházak élete is új
erőre kapott. így a IX. században már ismét lehetett hallani Sabaria és So
pianae templomáról.w A VIII. század elején emlegetett Arrabona, szintén
római alapokon á:lló Szene Abrahám-egyházát, míriden bizonnyal Abrahám
kagán restauráltatta.á?

A maradék avarsagon és la szlávokon kívül azonban ekkor már bajor
telepesek is éltek az egykori Pannóniában. Tudjuk, hogy a bajor egyházak,
- igy a salzburg; érsekség és apátság, a niederaltaíchí s a st. pőlteni kolos
tor - nemcsak papokat és sze:rzetesetket,hanem földművelőket és kézműve

seket is küldtek ide. Hogy csak bennünket közelebbről érdeklő eseteket em
lítsünk, a moosburgi Szent Adorján-egyházat salzburgi meeterek építették
és díszítettétk 850 után. 860-ban az érsekség megkapta Sabaria városát s még
24 birtokot, köztük a sicca-sabariaít, "eurtes... ad siccam saba1'iam." Az
ilyen adományozásokat a következő uralkodókkal rendszerint megerősítették,

gyakran gyarapították is. Ezt Látjuk Arnulf király 890. évi okleveléiből, ahol

385



már nemcsak Sicca Sabaria szerepel, hanem Sabaria városának temploma,
annak [övedelmei és a moosburgi Szent Adorján-apátság is.

Bár Sabaria Sicca neve osak ezekben az oklevelekben jelent meg az iro
dalomban, 'annak koreközépkori létét és jelentőségét korábbra is visszave
títhertjük.

Tudjuk,' hogy Nagy Károly 791-ben, mieiött avar területre lépett volna
seregével, könyörgéseket tsa-tatott a hadjárat sikeréért.28 Az avarokat tá
madva, pusztítva jutotrt el - míként már említettük - a Duna és a Rába
összefolyásán túl fekvő Omundesthorf-ig, ahonnét néhánynapos ott táborozás
után győztes seregével hazafelé indult. "úgy véljük, hogy akkor és ott létesít
hetett valamíféle szentélyt, hálaemléket Szerit. Mártonnak, az onnét származó
katonának s a frunk királyok patrónusánek. Ezt gondolta már Inchefer Meny
hért és Ipolyi Arnold is. 29 S elgondolásuk reálisnak is látszik. Hogy ez a
hely, illetőíLeg környéke valami miatt jelentős volt, az abból is látszik, hogy
egy század múltán, 890-ben ugyanott, "Omuntesberch"-ben találkozott és
folytatott fontos tanácskozésokan Arnulf német király és Szvatopluk morva
fejedelem. 30 Ez a népies óbajor kiejtésű Omundesthorf-Omuntesberch pedig
Danczi Villebald megalapozott felfogása szerint azonos azzal az Amandhegy
gyel, .mely Győrtől 15-20, Pannonhalmától pedig 1 kilométerre fekszik s mely
"Amandsweingebürg" 1797-ben szűnt meg pannonhalmi tulajdon lenni,31
A Szenit Márton szentélyre vonatkozó ezen feltevést alátámasztják azok, az
1961/62-<ben Pannonhalmán végzett restaurálás során előkerült homokkő fa
lak, melyek a magyar építkezéseket megelőző korból származtak, s amelyek
így egy karolingkori kas templom vagy szerzetestelep maradványai lehetnek.:l2

A salzburgiaik által megszervezett Sabaria Sicca-val kapcsolatban meg
11:1::11 még említienünk a hozzátartozó, ille!tőleg közvetlen közelében lévő Szerit
Willebald-dombot. A Salzburgban 741-ben püspökke szentelt Willebáld em
[ékét és tiszteletét minden bizonnyal a bajor telepesek plantálzák oda, ahol
később templomát is felépítették.

Hogy a hely-, hegy-, folyónevek milyen hűségesen őrzik az ősi hagyo
mányt, mutatja Ablánc -esete. 865-ben a salzburgi érsek templomot szentelt
"ad Ablanza". A magyar középkorban falu, majd major, jelenleg pedig már
csak egy, Vas és Sopron megye határán csörgedező patak viseli a nevet.

A mondottak alapján oa fejezet élére állított kérdésre válaszolva azt mond
hatjuk, hogy Pannónia !ker~ténység;e a népvándorlás viharai közepette
meggyengült ugyan, de nem szűnt meg, a frank-bajor korban pedig szinte
újra általánossá vált. így biztoeithatta a Szerrt Márton születési helyére vo
natkozó tradíció kontínuitását, a történeti tudat folyamatosságát. Ezt a fel
fogást V áczy Péter egy, Pannonhalmához közelfekvő példán így konkreti
zálta: A győri "Abrahámkápolna .. , melyet még a kereszténnyé vált Róma
épített, azó1Janerncsailc fennállott, hanem megszakítás nélkül használatban
volt. Keresztény hagyományát a magyarság az avaroktól vette át.3:l

III. SZENT MARTON SZüLETÉSI HELYE A MAGYARSAa TUDATABAN

A magyarság már korábbi hazájában talált kapcsolatot a keresztény
séggel. Tudjuk, hogy a hithirdető testvérpár, Szent Cirill és Metód is felke
reste őket a IX. század második felében. Egyik vezérük Cirillnek megígérte,
hogy megkeresztelkedik, egy másik pedig Metód imádságát kérte, :\1,

.A vallásilag "türelmes" honfoglaló magyarság elől a bajor papok és tele
pesek túlnyomó része !kitért ugyan és visszavonulf hazájába, az ország nyu
gati felén élő avarok és szlávok' azonban helyükön maradtak. A magyar nem
zetségek közöst elhelyezkedő s azok szelgálatára álló e népek természetsze
rűleg már a X. század folyamán megismer-tették velük a keresatény vallást.
Ez az ismeret csak gyarapodott a "kalandozá'Sok" révén, amikor szemlel-
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hették a nyugati és a kereltii kereszténység intézményeit, s amikor a maguk
kal hozott foglyok által állandóan növekedett a keresztények száma. Így nem
járt ismeretlen úton és ellenséges területen a magyarság, amikor Géza fe
jedelem és István király korában és kívánságára maga is felvette a keresz
ténységet.

A magyarság a kereszténységgel együtt :átvette a ezentek kultuszát is.
Köztük - miként a franciáknál És a bajoroknál is - kiemelkedett Szerit Már
ton tisztelete. Ezt mudatja az, hogy Szerit Márton ünnepe kezdettól fogva
nyilvános és kötelező ünnep volt a magyar egyházban, s hogy idők folya
mán több, mint 40 község IS közel 200 templom és kápolna tartotta őt patró
nusának. Szülőhelye dicsőségét századokon át Sabaria Sicca, aztán C. C. Sa
varia is, illetőleg örökösille Pannonhalma És Szombathely igényelite magá
nak. A következőkben ezen igény kialakulásával és megnyilatkozásával fo
gunk foglalkozni,

l. A pannonhalmi hagyomány

Géza fejedelem életének végen, 996-ban történt, hogy a Szent Adalbert
prágai püspök által római szerzetesek : számára Brewnovban alapított kolos
tc r tagjai Anasztaz apát vezetésével Magyarországra meaekültek. Géza és
fia István a Sabaria Sicca 'közelében, Pannónia fölött emelkedő hegyen adott
otthont nekik, az általuk felépített apátságot Szenit Mártori -tiszteletére szen
teltek, vezetőjévé pedig Anasztázt rendelték. Az 1002-hen írt alapítólevél
ezért beszélt "de monasterío Sancti Martini in monte supra Pannoniam si
to", s az apátnak a hely tiszteletreméltó volta és szentsége miatt, "propte[·
reverentiam et sanctitatem ipsius lod" biztosított rendkivűli kitüntetése
ket. 35 A helyet -- mint a következőkben látni fogjuk - Szerit Márton szü
letésére való tekinterttel tartották tisateletreméltónak és szentnek, s Pannon
halma ezért leM Pannónie Szent Hegye, "Mons Sacer Pannoniae".

A lényegie.5 kérdés ezek után az, hogy hiteles-e az a hagyomány, megalapo
zott-e az a hát és tudat, mely Pannonhalmára - az annak közelében fekvő

Sabaria Siccára -- lokalézálta Szerit Márton születési helyét? Ez másként a
romanizált pannon és a magyar kereszténység kapcsolatának, a keresztény
kontanuitásnak a kérdése. A kérdésre az eddig mondottak rekapitulálásával
meg lehet adni a felelecet.

Nyilvánvaló, hogy Pannonhalma környékén élénk romanizált élet folyt
a IV.-V. százaban. s ebből 'a keresztény vallás gyakprlatát sem Lehet kizárni.
A vidék központja akkor is Arrabona-Cyőr volt, melynek keresztény em
lékei ismeretesek. Ezt az életet a népvándorlás eseményei szűkebb térre szo
titortták és színvonalát lefokozták ugyan, de nem semmisítertték meg. A kör
nyék V.-VII. századi éremleletei bizonyítják, hogy a lakosság kapcsolat
ban állott a bizánci kultúrával is. A VIII. század végén kezdődő frank hódí
tása kereszténység uralomra jutását is jelentette Pannóniában s ezt ra meg
erősödött kereszténységet a magyárok honfoglalása sem szüntette meg. Ami
kor aztán a X. század vége óta ők is a keresztény hitre tértek, a közöttük el
vegyült s túlnyomórészt beolvadt régebbi népelemek átadták nekik vallási
hagyományaikat is. .

Hogy Szerit István tudatosan karolta fel ezekert a régi- római és. frank
bajor - hagyományokat, az abból is látszik, hogy a dunántúli püspökségeket
kivétel nélkül ősi alapokon szervezte meg. Ez történt Solva-Esztergom, Arra
bona-Győr, Cimbriana-Veszprém, Sopianae-Pécs esetében, De így újította fel a
zobori Szerit Hippolit, a zalavári Szend Adorján apátság életét, így szervezett
társas káptalant a győri Szerit Abrahám-templom mellé is.

Ebbe az összefüggésbe, Szerút István egyházpolítdkájába szervesen helyez
kedett bele a pannonhalmi alapítás oly értelemben, hogy Szent István azzal is
ősi hagyományt plántált át a magyar kereszténység lelkületébe, s Szent Már-

387



tonnak, mántegy nemzeti szeritnek az addig szűk, helyi kultuszát országos mé
rétűvé fejlesztette. A mondottskat igen világosan fogalmazta meg Szerit I~

ván első, úgynevezett Nagyobb Legendájának pécsváradi szerzője, amikor
Pannonhalma alapításáról azt írta: "Mivel Pannónia Szent Márton püspök
születésével dicsekszik, akinek közbenjáró érdemeiért nyert a' Krisztushoz hű

király - miként már elbeszéltük -:- ellenségei fölött győzelmet, az Istenszere
tőkkel tanácsot tartván, a szerrt főpap fundusa melletd azon a helyen, melyet
Szentlhegyneik hívnak, annak nevére monostort építve, azt... hasonlóvá tet'
te a püspökségekhez." 36

Világosanlárthaoo a fönlrtebbi sorokból. hogya monostor -- rmelynek Pan
nonhalma neve csak 100-150 éve használatos - a Pannónia községhez tartozó,
Szent Márton kultusza folytán Szerithegynek nevezete helyen épült, melynek-:
közelében volt Szent Márton (családjának) fundusa. Ezt a helyet a követke
ző századok írói hol Pannóniának, hol Sabariának nevezték. Tény, hogy a
szomszédos két római telepűlés határai az Arpádkorban elmosódtak s he
lyet adtak a Pannonhalmához taetozó Ravazd, Újlak, Alsok, Felsok. nevű
új magyar falvaknak.

Ez, a Szent Márton születési helyének Pannónhalmával való kapcsola
tát hírdető és történelmileg magalapozottnak tekinthető felfogás a következő

fogalmazásokban jelent meg.
Szent László öklevele szerína Pannonhalma első birtoka "Pannónia, ahol

a monostor fekszik."
Könyves Kálmán a fmnciák híres szentjének, Mártonnak születési he

lyén fogadta 10g6-ban az L kereszteshad követséget, majd vezérkarát Bou
illon Gottfrid vezetésével s nyok napon át ott látta őket vendégül. A foga
dás a XII. század elején Franciaországban készült prózai fogalmazás ezerint
Pannóniában történt, a verses változat ezerint "Sabariában" ahol Szerit Már
ton született," 37

II. Paschalis pápa 1102. évi öklevele - melyet a későbbi pápák ismétel
ren megerősítettek - am mondja, hogy "S:zJent Márton egyháza Sabariában"
van.

Walfer ispán az általa 1157-:ben alapított Vas megyei, küszéní apátságot
a Pannónia Szerit Hegyén álló Szerit Márton monostornak rendelte alá "egy
részt ama hely tiszteletreméltó és szent volta miatt, másrészt Szent Márton
védelme miatt, akineik azon helyen való születésével dicsekszik Pannónia."33

A XII. századi Anonymus azt írta Gesta Hunga'rorum-ában, hogy "Arpád
vezér és vitézed. Szerit Márton hegye mellett ütöttek tábort s Sabaria forrá
sából mínd ők, mind barrnadk ivának s a hegyre fölmenvén, Pannónia föld
jének szépségét szemlelve fölötte örvendének."39

A franciák nemcsak a XI. században, hanem utána is Pannonhalmát 
az ottani Saibaríát - tartották a toursi Szent Márton születési helyének.
Egy toursi kanonok, Péan Gatíneau a XIII. század elején készített verses
SZ<:'IlJt Márton-életrajzában azt írta: "így mondja ezt egész Pannónia, ahol ő

szűletett, ahol sok szerzetes van még most is egy apátságban, akik nagyon
szent életet élnek ott, ahol tartózkodnak." 40

Végűl a nyitrai főesperest, Albeus mcstert idézzük, aki IV. Béla és Oros
apát megbízása alapján az 1230-as évek végén körbejárta Pannonhalma bir
tOlkadt s a helyseíni bevallások ezerint foglalta irásba az egyes falvak népei
nek kötelezettségeit. A Pannonhalma körül fekvő területről szólva feljegyez
te, hogy annak határa "Sabariáig terjed, ahol - úgy mondják - Szent Már
ton született s ott, a völgy közepéri van az a Szentforrás, amit Pannóniafő

nek hívnak, IS amely más erekkel együtt patakot 'alkot Szent Willeoáld temp
loma alatt s Pannosa (ma: Pánzsa) néven folyik Écs felé." Sabaria és Pannó
nia népeiről már Vyloc és Olsuc (Újlak és Alsok) név alatt beszélt. Ezek az
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ókori települések akkor már ártJadrták nevüket és területüket az ott létesült
magyar falvaknak s ezzel loeléptek a történelem színpadáról,

Az előadottakat összegezve Iáthatjuk, hogy a magyarság minden hi-
zonnyal avar-szlav és 'firank-baior közvetítéssel - tudott Sabaria és Pannó
nia nevű kis római telepüíésekről s arról a szájhagyornányról, hogy ott szü
Letett Szerit Márton püspök. Em, a franciáknál is közismert tradíciót mínt Sa
baria Sicca és Pannónia örököse, a pannonhalmi Szerit Márton-főapátság, az
"Erzabtei von Martínsberg" azóta is híven őrzi.

2. A szombathelyi hagyomány

Az I. fejezebben láttuk, hogy Pannónia legfejlettebb keresztény társadal
ma a rornanizált C. C. Savariában alakult ki, melyet minden bizonnyal püs
pök l:rányított. Hogy a 455-ben a földrengés sújtotta város- ha 'egyszerűbb

formák közöte is - újjáépült és folytatta életét, azt a VIII. század vége óta
kifejezetten bizonyítják forrásaink. A 860. évi oklevél szerint a város, a 890.
értelmében a templom - civitas, ecclesia .- is a salzburgi érsekség birtoká
ba jutott. Noha a 799. évi zsinaton elsőrendű ünnepnek nyilvánították Szent
Má~oll1 napjá,t,41 arról később sem szóltak, hogy születési helyével, annak
egyházával szorosabb kapcsolatba. jutottak volna.

Ez a hallgatás azonban még jelentősebb a magyar korszakban, Egészen
feltűnő jelenség, hogy Szerit Istvánnak az ősi alapokra építő egyházszervezé
seben semmi szerepet nem kapott Sabaria, s a Szerit István által annyira
tisztelit Szerit Márton otltam származásáról sem tudott a magyar keresztény
ség. Az erre vonatkozó helyi szájhagyomány hiányának legfontosabb bizonyí
tékát mégis a győri püspökség magatartásában 'látjuk. Sabaria mdnt egyház
község kezdentől fogva a győri. püspökséghez tartozott, s mint közben már fa
luvá zsugorodott település pediiga püspökség birtoka, "villa episcopalis"-a
lett. 42 S a győri püspökök nem követelték a maguk egyházmegyéje vagy bir
toka számára Szerit Márton születésének dicsőségét, nem tíltakoztak a pan
nonhalmi hagyomány ellen. Ez világosan látható a már idézett ] ]57. évi ok
levélből. Abban Walfer ispán Pannonhalmát mondotta Szent Márton szüle
tési helyének s ezért magasztalta a hely tiszteletreméltó és szerit voLtát. S ez
az alapítás Gyárfás győri püspök hozzájárulásával és közseműködésével, "ex
voluntate eit auxilio Gervasíi Geuriensis episcopi parrochiani" történt, aki nem
látott oikot és alapot, hogy az oklevéjben foglaltak ellen tiltakozzék. Sabaria
temploma ugyanis - mint. egy 1237. évi oklevél tanúsítja - Szűz Mária
oltalma alatt állott. A "Zombathel" név 1264 óta ismeretes.

Amikor a XL-XIII. századi magyarság, a győri püspökség és a helyi ha
gyomány nem tudott SzeTIJt Márton Szombathely-Sabaria-i származásáról, ak
kor nemcsak "döntő", hanem semmiféle jelentőséget sem tulajdoníthatunk az
1280 körül készült gyatra "H€l'efordi térképv-nek melyre, Sabaria neve alá
"SUi Matri" rnagyarázatot írta angol szerzője, Bár mint kartografus igen
gyenge egyén volt Richard ferences szerzetes, brevtariurna lectiójából azt mé
gistudtla, hogy Nyugat egyik legtisztebtebb szentje, Martínus a pannóniai Sa
beríából származott s azt rossz helyesírással, de mégis a mintájában talált
Sabaria neve alá írta. 43 Azt csak mellékesen Jegyezzük meg, hogy mikor a
VI. század végén Szent Agoston és római társai megkezdték a pogány angol
szászok térítését, első templomuk egy Szent Márton-kápolna volt, mely még
a római korból származott. 44

Szombathely-Sabaráa a XIV. század óta indult újabb fejlődésnek. A for
rások azóta mezővárosként (oppidum civitas) emlegetik. Eblből a korból,
1360-ból való az első feljegyzés, melyben Szent Márton a szombathelyi Saba
riával kapcsolatban szerepel, ahol Sabaria városánaik Seerit Márton-kútjáról
esik szó, Ez az első dokumentum azonban túlságosan késői ahihoz, hogy az
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ősi helyi Szent Mártotn-hagyomány megnytlatkozásának tekinthetnénk. Egy
részt ugyanis erről nem tudtak az egyházmegye püspökei, másrészt Szerit
Márton életrajzának sincs kapcsolata semmiféle "puteus"-sz:al. Sabaria Szerit
Mánton-kútjáról s az 1493 óta jelentkező Szent Márton-templomáról végül még
azt jegyezzük meg, hogy Magyarországon akkor már sok falu és még több
templom és kápolna v:iselJte nevét anélkül, hogy Szent Márton életével köze
lebbi kapcsolatban állott volna.

Annak 'tehát, hogy Szerit Márton a szombathelyi Sabariában született vol
na, az őt követő évezred folyamán nem találni nyomát, sem a helybeli hla,gyo
mányban, sem a megbízható írásos forrásokban. Ez a felfogás nem is onnét,
hanem az ókorért, az ókori irodalomért és az ókori emlékekért rajongó hu
manístáktól, azok farrtáziájából származott.

Először Zsigmond kir-ály 1427. évi oklevélében olvasható, hogy Szent Már
ton a szombathelyi Sabaria vátrosában született, Ez a kijelentés azonban csu
pán Sulpitíus szövegét ismétli - azt Szombathelyre alkalmazva.

Oklevél:

.. .Martini . . . , qui in oppido Subariae
regni ortus, in Italia Ticini... alitus.

EletTazj:

Martinus Sabaria Pannoniarum oppi
do oriundus fuit, sed intra Italiam Ti-
cini altus est. '

Az olasz humanizmust az a híres Paulo Vergerío plántálta á,t a magyar ki
rályi udvarba, aki 1418-tóí 1444-ben bekövetkezett haláláig Budán élt, a kan
celláriában dolgozott és Zsigmond király bizalmi embere, "refex1endarius"-a

volt. 45

Tudvalévő, hogya humanizmus Mátyás korában virágzott legszebben ha
zánkban. Annak legfőbb ápolói továbbra is az olasz írók voltak. Közéjük tar
tozott két tqrténetíró: Ransanus püspök, a nápolyi király budai követe és Bon
fini ascolii tanár, Mátyás, egyik kegyelt embere.

Hansanus az 1480-las évek végén készített latin nyelvű magyar történeté
ben, illetőleg annak földrajzi bevezetőjében azt írta: "Itt van Sabaria, egykori
cégi város, melynek még sok emléke látszik, köztük igen magas oszlopok. Itt
született és töltötte gyermekéveit Szenit Márton." 46 Sabaria régi jellegére, óko
ri emlékeire és - Sulpi.tius nyomán - Szent Márton születési helyére vonat
kozó ezt a közlest némileg átsnlizálva a néhány évvel később készített és sokat
olvasott magyar történetébe foglalta Bonfini:' "Itt van Sabaria, egykori r6gi vá
ros, különböző emlékekkel, mely Szerrt Márton hazája lévén, nem csekély tisz
teletet biztosí,tott magának." 47

Szerit Márton C. C. Savaria-i születésének hite a humanisták buzgólko
dása folytán veni aztán gyökeret a magyar érielmiség,a győrt püspökök és a
szombathélyiek tudatában - mírrt azt a későbbi írásos dolkumentumokból
láthatjuk. 48

* * *

Tanulmányunk eredményeit összefoglalva a következőket mondhatjuk,
Sulpitius Severus feljegyezte, hogy Szent Márton Sabariában született.

Am .Sabaraa városa mellett volt egy azonos nevű kis vidéki település is, s
ennek következtében, kérdéses, hogy melyik Savariára gondoljunk?
Míveí Szent Mártonatyja még 360 táján sem mutatott semmi hajlandóságot
a kereszténység iránt, inkább gondolhatunk a falusi, zömmel még pogány kőr

nyezetre, mint a városíra, melyben akkor már virágzott a kereszténység,
Azt, hogy Szent Márton születésí helyének tudata fennmaradhatott a nép

vándorlás idején IS az azt követő frank-bajor korszakban, vagyis az Y-IX.
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században, főleg Pannónia romanizélt lakosságának továbbélése, a keresztény
kontinuitás megléte bizonyítja.

Szerit Márton születésí helyét a magyarság az így alaposnak tekinthető

ősi hagyomány nyomán a 996..Jban létesített pannonhalmi ?pátság területére,
az ottani Sabariára lokalizálta. A szomlbathelyí hagyomány csupán a XV. szá
zadi humanisták irodalmi működéséig vezethető vissza, s így az rninden bi
zonnyal tőlük is származik.

Mindezekből következőleg úgy láltjuk, hogy Szem Mánton a IX. század
ban Sabaria Sicca néven szereplö kis (katonai) település és nem C. C. Sava
ria szülöttje. 49
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